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صفحه 1

رئیس قوه قضائیه:

انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن 
منطق و پرهیز از توهین است

8

محمد مخبر معــاون اول رئیــس جمهور دیروز 
بــه دیدار مراجع و علما در قــم رفت و از اجرای 
طــرح حــذف ارز ترجیحی دفاع کــرد. او گفت؛ 
 اصــاح یارانه هــا  جامعه را به عدالــت اقتصادی 

نزدیک تر کرد.
درباره این ســخن معــاون اول رئیــس جمهور 
ســخن ها هست.همان زمان که دولت قصد حذف 
ارز ترجیحی را داشــت موافقان و مخالفان طرح 
دیدگاه های خود را مطــرج کردند حتی موافقان 
حذف ارز ترجیحی نســبت بــه عواقب این طرح 
هشدار دادند با وجودی که اعتقاد داشتند که باید 

اجرا شود.
قاعدتا اجرای طرحی چون حــذف ارز ترجیحی 
عواقــب و عوارضــی در پــی خواهد داشــت که 
می توان بخش زیــادی از اعتراضات این روزها را 
که به آشوب کشیده شده است، واکنش به حذف 
ارز ترجیحی دانســت. دولت از همان ابتدا اعام 
می کرد که با حذف ارز ترجیحی به مردم به ویژه 
قشر متوسط و آسیب پذیر فشاری وارد نمی شود 
چــرا که با پرداخت یارانه 400 هزار تومانی به هر 

نفر،  اقدام جبرانی صورت خواهد گرفت.
یک خانواده 4 نفره قشــر متوسط یا آسیب پذیر 
اگــر هر نفر 400 هزار تومان دریافت کند، ماهانه 
یک میلیون 600 هــزار تومان دریافتی دارد. این 
مبلــغ ماهانه بــا توجه به افزایــش قیمت  کاالها 
جبــران حــذف ارز ترجیحــی را نمی کند. دلیل 
اثبات ایــن ادعا، آمار و ارقامی اســت که پس از 
اجرای حذف ارز ترجیحی از عرصه اقتصاد کشور 
در جامعه دیده می شود. آماری که از سوی مراکز 
دولتی به ویژه مرکز آمار و بانک مرکزی منتشــر 
شده نشان می دهد که پس از اجرای طرح حذف 
ارز ترجیحی مقدار مصرف مواد غذایی که تا پیش 
از آن هــم از آمار اســتاندارد جهانــی کمتر بود، 

کاهش چشمگیری پیدا کرده است.
آمارها نشــان می دهد؛ امســال نســبت به مدت 
مشابه سال گذشــته مصرف گوشت ۵0 درصد و 

مصرف مرغ ۳0 درصد کاهش داشته است.
مصرف شــیر و لبنیات نیز کاهش چشــمگیری 
داشته که همه این اتفاقات به یک نتیجه می رسد 
آن هــم به خطر افتادن ســامت جامعه چرا که 
تغییر سبک مردم در تهیه مواد غذایی باعث شده 
تا مواد غذایی الزم به تعداد زیادی از افراد جامعه 
نرســد در واقع قدرت خرید آنها پایین آمده است 

و توان خرید آن را ندارند.
دولــت در اجرای طرح حذف ارز ترجیحی آنگونه 
که بایــد برنامه های حمایتــی و جبرانی را پیاده 
نکرد، در واقع به غیر از پرداخت مستقیم یارانه ها 
به مردم، برنامه دیگری در دستور کار خود نداشت 
در حالی که به هنگام اجرای طرح، وعده داده بود 
که در کنار مــردم در جلوگیری از تأثیر و تبعات 

منفی حذف ارز ترجیحی خواهد ایستاد.
مســئوالن می گفتند که تنها 4 قلم کاال افزایش 
قیمت خواهد داشــت حــال آن که حــذف ارز 
ترجیحی بــر روی همه کاالهای اساســی و غیر 
اساسی تأثیر گذاشت و قیمت آنها را افزایش داد.

دولت نتوانست تورم را مهار کند، به همین خاطر 
مردم شاهد افزایش شدید قیمت ها بوده و هستند.

کارشناسان دولتی بر اساس آنچه که خود برآورد 
کــرده بودند، قرار نبود اتفاقــی بیفتد، اما افتاد و 
نشــان داد که محاســبات کارشناسی روی کاغذ 
و در جلســات کاری مسئوالن کشــور آنچه که 
در میدان اقتصاد و معیشــت مردم می افتد بسیار 
تفاوت دارد و پس از اجرای چند ماه از طرح، آنچه 

که اتفاق نباید می افتاد، افتاد.
در کنار این مســائل، افزایش افســار گســیخته 
بازار مســکن و باال رفتن قیمت اجاره ها و فروش 
واحدهای مســکونی یــک فشــار مضاعف دیگر 
 را به مردم وارد کرد که تحملش بســیار ســخت 

و دشوار است. 
اکنــون بخش زیــادی از درآمد یــک خانواده به 
پرداخت اجاره مسکن اختصاص می یابد در حالی 
که این افزایش قیمت مسکن هیچ منطقی ندارد 
همانگونه که ســایر اتفاقات اقتصادی کشــور بی 

منطق است.
برنامه های اقتصادی دولت به نظر می رســد موفق 
نبوده است، حتی نباید از طرح حذف ارز ترجیحی 
حمایت و دفاع کنند اکنون زمان پاســخگویی و 
اصاح اموری است که با اشتباهات صورت گرفته 

بر سر کشور آمده است.
در اجــرای طــرح حــذف ارز ترجیحــی به نظر 

نمی رسد عدالت اقتصادی ایجاد شده باشد.

 اشتباه محاسباتی 
در حذف ارز ترجیحی 

رئیس جمهور:

ملت اجازه نخواهد داد سلطه گران 
بر ایران مسلط شوند
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ــر ــبـ خـ

سرمقاله

وزیر صمت اعالم کرد:

اعطای کارت اعتباری خرید به مردم
وزیر صمت ضمن بیان اینکه حرکت نرخ ارز بازار آزاد به سمت ۳6 هزار تومان کاذب بوده 
و چیزی جز عملیات روانی نیســت، گفت: در نظر داریم تا به قشــر وسیعی از مردم کارت 

اعتباری برای خرید بدهیم.
ســید رضا فاطمی امین امروز در نشست هم اندیشــی با منتخبی از اصناف و اتحادیه های 
سراسر کشــور، اظهار کرد: رصد ثبت سفارش ها و تخصیص ارز نشان می دهد که به هیچ 
عنــوان در بازار نیمایی کمبود ارز وجود ندارد و به ویژه واردکنندگان می توانند شــهادت 
دهند در مقایسه با 6 ماه قبل یا حتی یک سال قبل وضعیت تخصیص ارز بسیار بهتر شده 
اســت. با این وجود حرکت نرخ ارز بازار آزاد به سمت ۳6 هزار تومان کاذب بوده و چیزی 

جز عملیات روانی نیست.
وزیر صمت با اشــاره به اینکه همه واحدها به ویــژه تولیدکنندگان به راحتی می توانند از 
بازار نیمایی ارز مورد نیازشــان را تأمین کنند، افزود: بر این اســاس افزایش قیمت ها به 
هیچ عنوان قابل قبول نیســت و باید تمرکز کنیم که این جو روانی که بازار ارز را متاطم 
می کند اثر خود را به صورت گرانفروشی نشان ندهد. البته اصناف و تولیدکنندگان با وجود 
همه تحریکات و عملیات رســانه ای دشــمن، تاکنون عملکرد بسیار خوبی داشته و تحت 
تأثیــر القائات و جنگ روانی قــرار نگرفته اند. وی در ادامه با بیان اینکه قدرت خرید مردم 
پایین است، گفت: قدرت خرید تابعی از درآمدهای شغلی و غیر شغلی، یارانه، تسهیات و 
کارت های اعتباری اســت؛ در زمینه تسهیات و کارت های اعتباری پروژه ای را در مراحل 
آغازین کار داریم که بر اســاس آن در نظر داریم تا به قشر وسیعی از مردم کارت اعتباری 
برای خرید بدهیم که جزئیات آن اطاع رسانی خواهد شد. وی در ادامه به وضعیت تولید 
اشاره کرد و گفت: اصاح برخی زیرساخت ها سبب شد تا اتفاقات خوبی را در حوزه تولید 
شــاهد باشیم؛ از جمله همه ســهمیه ها در فلزات و فوالد برداشته شد و مشکل مواد اولیه 
را در حــوزه فوالد به طور کلی حل کردیم. وزیر صمت اضافه کرد: در همین راســتا باید 
اشــاره کنم که امروز بررســی شاخص تولید حاکی از روند بســیار خوبی است و در اکثر 
محصوالت افزایش تولید به ثبت رسیده است؛ بر همین اساس در بهار امسال صنعت رشد 
۵.۱ درصدی تولید را ثبت کرد، در حالی که رشد اقتصادی کشور کمی بیش از سه درصد 
بوده اســت. فاطمی امین افزود: شاخص دیگر تولید مربوط به شرکت های بورسی می شود 
که بیش از ۵0 درصد تولید کشــور را در اختیار دارند که در مهرماه امســال در مقایسه با 
مدت مشابه پارســال ۷.۷ درصد رشد داشته است. رشد تولید این شرکت ها در خردادماه 
۲.۵ درصد، تیرماه ۵.۸ درصد، مردادماه 6.4 درصد و شهریورماه 6.۵ درصد بوده است. وی 
ادامه داد: شاخص سرمایه گذاری نیز در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵.۸ 
درصد رشد داشته است، همچنین در 6 ماهه نخست امسال رشد ۱۳ درصدی صادرات به 

ثبت رسید و بر این اساس روندها مطلوب است.
وزیــر صمت همچنین از پیش بینی پذیر کــردن تولید خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۲ 
هزار شاخص و ۳00 داشبورد مدیریتی تعریف شده و با پیش بینی یک اتاق پایش، تا پایان 
ســال قادر به رصد همه متغیرها و شــاخص ها خواهیم بود که این مهم پیش بینی پذیری 
در تولید و اقتصاد کشــور از سه ماه قبل را به دنبال خواهد داشت. وزیر صمت با اشاره به 
اصاح برخی از زیرســاخت ها برای توســعه تولید، اظهار کرد: از جمله این اقدامات تأمین 
مالی زنجیره ای اســت که در نظر داریم آن را به کارت های اعتباری متصل کنیم و اصناف 

در به ثمر نشستن آن نقش ویژه خواهند داشت.
فاطمی امین گفت: امروز بیش از ۱۱0 شهرستان در کشور شناسایی شده که از نظر تولیدی 
حرفی برای گفتن ندارند و تمرکز کردیم تا با استفاده از توان شرکت های بزرگ به راه اندازی 
تولید در این مناطق اقدام کنیم. وی افزود: امروز در مناطقی همچون رباط کریم، سیرجان، 
زرندیه، ســاوه، شهرک محمودیه قم و غیره مشکل کمبود نیروی کار داریم. وزیر صمت با 
اشاره به توسعه صادرات، اظهار کرد: تحلیل ما در این زمینه این بود که با توجه به کاهش 
قدرت خرید خانوار، اگر تولید را گسترش دهیم؛ اما کسی توان خرید نداشته باشد فایده ای 
نخواهد داشــت، بنابراین بر صادرات تمرکز شد؛ بر همین اساس در بازاری همچون آفریقا 
رشــد ۱00 درصدی صادرات به ثبت رسید. فاطمی امین گفت: باید لوکوموتیِو صادرات را 
مهیا می کردیم تا تولید به حرکت بیفتد و در نتیجه اشــتغال و درآمد مردم افزایش یافته 
و بازار رونق یابد که در بخش صادرات با رشــد ۱۳ درصدی جواب گرفتیم. وی تاکید کرد: 
امروز امیدی در فعاالن اقتصادی شکل گرفته که باید تقویت شود و بر این اساس سال آینده 

را سالی بهتر نسبت به امسال می دانم، زیرا بسیاری از کارها در نیمه راه هستند.

اعطای کارت اعتباری خرید 
به مردم

وزیر صمت اعالم کرد:

m.director80@yahoo.com

محمد صفری
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شناسه آگهی )1408033(

آگهی فراخوان  -  تجدید مناقصه
      موضوع : خرید500 بشکه 208 لیتری گالیکول ) GLYCOL (  به شماره مناقصه 00132
با شماره 2001092921000086 بر روی برد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در نظر دارد مناقصه خرید 500 بشکه 208 لیتری گالیکول )GLYCOL( را طبق شرایط و مدارک مربوطه 
از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شــرکت های تولیدکننده و تامین کننده واجد شــرایط واگذار نماید. از متقاضیانی که دارای شــرایط ذیل 
می باشند، درخواست می گردد از زمان چاپ آگهی نوبت دوم تا حداکثر هفت روز پس از درج آن جهت دریافت اسناد ارزیابی، تکمیل و عودت آن 
در مهلت تعیین شده از طریق وبگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند. الزم به ذکر است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، مراحل ثبت نام در سایت فوق و دریافت گواهی امضا الکترونیکی جهت شرکت در 

مناقصه و دریافت اسناد به انجام رسانند.
برآورد مناقصه 50,000,000,000 ریال می باشد و شرکت کنندگان در مناقصه می بایست توانایی ارائه ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 
2.500.000.000 ریــال )باســتثنای ضمانت نامه هــای صــادره از پســت بانک( طبق تصویب نامه شــماره 123402/ت 50659 ه مــورخ 1394/09/22 

هیات محترم  وزیران، را داشته باشند. 
 محل تحویل کاال: انبار کوار به نشانی شیراز، 45 کیلومتری جاده فیروزآباد، ورودی شهر کوار، مجتمع عملیات انبارداری مدیریت اکتشاف.

 مدت زمان تحویل کاال : 4 ماه.
 مهلت دریافت استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران: 7 روز پس از چاپ دومین آگهی روزنامه.

 مهلت تحویل استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران: 14 روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی.
 شرایط شرکت در مناقصه:

1( داشتن شخصیت حقوقی 2( داشتن تجربه کافی و سابقه مرتبط با موضوع مناقصه 3( تایید حضور شرکت )مناقصه گر – سازنده( در فهرست 
بلند منابع واحد دستگاه مرکزی AVL صنعت نفت 4( گواهی QC شرکت سازنده 5( استانداردهای )OCMA یا API( یا استانداردهای داخلی.

 همه آگهی مناقصات مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در سایت www.niocexp.ir قابل مشاهده است.
در صورت نیاز به اطالعات متقاضیان می توانند با شماره تلفن 82702224-021 و در صوص سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( متقاضیان 

می توانند با شماره تلفن 61622217-021 تماس حاصل نمایند. 
روابط عمومی مدیریت اكتشاف

رشکت ملی نفت اریان

دمرییت اکتشاف

دوم
ت 
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شناسه آگهی )1409659(

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه
      موضوع :  ایاب و ذهاب کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت مسجد سلیمان 

سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذکر با مشخصات و شرایط کلی زیر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به 
شرکت واجد شرایط واگذار نماید. 

کلیه فرآیندهای این مناقصه از ارزیابی کیفی مناقصه گران، دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir با شماره 2001093823000054 انجام خواهد شد.

برآورد مناقصه ماهیانه 1.700.000.000 ریال می باشد.
الف( شرح خدمات مورد نیاز: ایاب و ذهاب کارکنان

ب( مدت زمان اجرای قرارداد: دو سال
ج( محل انجام خدمات: استان خوزستان – شهر مسجد سلیمان 

د( حداقل شرایط متقاضیان: 
1- داشتن شخصیت حقوقی مستقل.

2- داشتن امکانات و تجهیزات مناسب مرتبط با موضوع مناقصه و نیروی انسانی با تجربه.
3- داشتن سابقه و تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه.

4- گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاری صادر شده توسط وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی.
5- گواهینامه تایید صالحیت معتبر از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی.

6- داشتن توانایی ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 2.040.000.000 ریال مطابق ضوابط اعالمی از سوی کارفرما و قابل استعالم از بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران، طبق تصویب نامه شماره 123402 / ت 50659 هـ مورخ 22 / 09 / 1394 هیات محترم وزیران.

 الزم بذکر است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، می بایست مراحل ثبت نام  در سایت فوق و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت 
شرکت در مناقصه و دریافت اسناد را به انجام رسانند. 

 مهلت دریافت استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(:  7 روز پس از چاپ نوبت دوم آگهی روزنامه 
 مهلت تحویل استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(:  14 روز پس از اتمام مهلت دریافت

 اسناد و مدارک مناقصه بین شرکت های واجد شرایط که به تشخیص مناقصه گزار حداقل امتیاز کیفی را  کسب می نمایند توزیع خواهد گردید. بدیهی است ارائه 
مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. متقاضیان می توانند درصورت نیاز به اطالعات بیشتر درخصوص اسناد 

مناقصه، شرایط و مسائل مالی با تلفن 88892153 – 021 و درخصوص سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 1456– 021 تماس حاصل نمایند. 
www.shana.ir                                                     www.piho.ir
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پشت پرده تعطیلی برخی از مغازه ها 
در بازار بزرگ تهران

 آنچه در مراسم پایانی 
جایزه کتاب سال دانشجویی گذشت 
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 یک تهدید جدی
 برای یار مهربان
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